
Tehokas ja tyylikäs
valaistus
Tyylikäs Philips LED -alasvalaisin sopii täydellisesti kodin

sisustukseen ja luo valaistuksen, joka ei rasita silmiä.

Sopii sisätiloihisi

• Ilmeikäs ja elegantti muoto

Helppo kokea

• Helppo asentaa ilman johdotusta.

Ensiluokkainen laatu

• EyeComfort – silmille mukavaa valoa

Kestävyys

• Käyttöikä jopa 15 000 tuntia

Upotettava
kohdevalaisin

Toiminnollinen

Diamond Cut DL251

White
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Kohokohdat
Ilmeikäs ja elegantti muoto
Pelkistetty ja moderni muotoilu tekee
huoneistasi tyylikkäitä ja hienostuneita.

Helppo asentaa
Eyecomfort
Heikkolaatuinen valo rasittaa silmiä.
Monet meistä viettävät aikaa
sisätiloissa, joten on tärkeää, että kotisi
on oikein valaistu. Tuotteemme
täyttävät testatusti tiukat laatukriteerit
muun muassa välkynnän,
stroboskooppisen ilmiön, häikäisyn,
värintoiston ja himmennystehosteiden
osalta EyeComfort-tuotevaatimusten
täyttymisen varmistamiseksi. Philips
LED -lamput eivät ainoastaan tuota
miellyttävää valoa, vaan ne toimivat
tällä tavalla koko käyttöikänsä ajan –
valon laatu, teho ja väri pysyvät
ennallaan yli vuosikymmenen ajan.
Vaihda valoon, joka ei rasita silmiä.
Silmäsi kiittävät sinua.

Käyttöikä jopa 15 000 tuntia
Philipsin LED-tekniikka pidentää
tuotteen käyttöikään jopa 15 000
tuntiin.

Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus

• Väri: valkoinen

• Materiaali: metalli/muovi

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

• Säädettävä spotti: ei

• Himmennettävissä kaukosäätimellä:
ei

• Integroitu LED: Kyllä

• Mukana kauko-ohjain: ei

• Keskipiste: Kyllä

Valon ominaisuudet

• Keilakulma: 110 °

• Värintoistoindeksi (CRI): 80

Yleistä

• Suunniteltu erityisesti: Toiminnollinen

Tuotteen mitat ja paino

• Aukon pituus: 8 cm

• Aukon leveys: 8 cm

• Korkeus: 4,4 cm

• Pituus: 9,5 cm

• Nettopaino: 0,076 kg

• Upotussyvyys: 7,75 cm

• Leveys: 9,5 cm

Huolto

• Takuu: 2 vuotta
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Tekniset tiedot

• Käyttöikä jopa: 15 000 tuntia

• Halkaisija: 95 mm

• Valaisimen kokonaisteho luumeneina:
300

• Valon väri: 2700

• Verkkovirta: 220-240

• Valaisin himmennettävissä: ei

• LED: Kyllä

• Kiinteä LED: Kyllä

• Mukana toimitettavan lampun teho:
3.5

• IP-koodi: IP20

• Turvallisuusluokka: Luokka II

Pakkauksen mitat ja paino

• EAN/UPC – tuote: 8718699778033

• Nettopaino: 0,076 kg

• Bruttopaino: 0,104 kg

• Korkeus: 10,000 cm

• Pituus: 9,800 cm

• Leveys: 6,500 cm

• Materiaalitunnus (12NC):
929002515131
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